
 

MUDANÇAS IMPORTANTES NO CAFÉ BRASIL PREMIUM 

A você que é assinante do Café Brasil Premium, trago informações muito 

importantes. É fundamental que você leia tudo, pois acontecerão alterações na 

forma como você acessa e consome os conteúdos. 

 

Acabamos de lançar a versão 2.0 do site cafebrasilpremium.com.br com 

profundas mudanças. Ainda não é o que queremos, mas para que o projeto 

não ficasse indefinidamente na prancheta, decidimos lançar e ir fazendo as 

melhorias com o tempo. As mais importantes mudanças são: 

1. Novo layout, muito mais amigável. Chegamos mais perto do 

desenho NetFlix, agrupando os conteúdos de forma mais 

inteligente. 

2. Nova forma de classificação dos conteúdos, inclusive com a 

criação das Jornadas Premium, quando o sistema indicará a você 

todos os conteúdos relacionados a um tema específico. 

3. Nova forma de busca. Uma vez encontrado o assunto, o sistema 

filtrará os conteúdos por tipo de suporte: vídeo, e-books, podcasts, 

PDF, etc. 

4. Aplicativos para IOS e Android. Substituindo o Feed Individual, 

agora o assinante poderá baixar gratuitamente o app e usá-lo para 

buscar, ouvir e classificar os conteúdos. 

 

 

http://www.cafebrasilpremium.com.br/


 

PARA BAIXAR O APLICATIVO IOS: 

https://apps.apple.com/us/app/café-brasil-premium/id1481391589?l=pt&ls=1 

 

PARA BAIXAR O APLICATIVO ANDROID: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cafebrasilpremium.br 

Tudo isso estará liberado nos próximos dias. Agora, ATENÇÃO: 

- Durante 90 dias teremos um sistema híbrido, com o Feed Individual que você 

usa hoje funcionando normalmente, em paralelo com os aplicativos. DEPOIS 

DE 90 DIAS O FEED SERÁ DESLIGADO, não atualizará mais. 

Estamos abandonando o Feed Individual por incompatibilidade com diversos 

agregadores, que tornam todo o conteúdo do CBP liberado para qualquer 

pessoa. Por isso optamos pelo aplicativo, que garantirá exclusividade para os 

assinantes. 

 

Bem, assumimos um compromisso de que só mexeríamos no valor da 

assinatura quando tivéssemos algo realmente novo e que oferecesse ao 

assinante uma experiência melhorada na navegação do site, classificação e 

consumo de conteúdo. Por isso, desde o lançamento do CBP em 2017, o 

preço das assinaturas permaneceu congelado. 

A partir do próximo ciclo de vencimento o valor da assinatura será corrigido da 

seguinte forma, para cada um dos planos. Valores em reais: 

 Preço atual  Preço ajustado 

18   28 

28   35 

35/37/40   45 

https://apps.apple.com/us/app/café-brasil-premium/id1481391589?l=pt&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cafebrasilpremium.br


Mesmo com esse aumento, o preço continua baixo quando comparado a outros 

programas de assinatura oferecidos no mercado. Mas nenhum deles têm 

aquela pegada do CBP, não é? 

Você não precisará mudar nada, a transição da plataforma será toda 

automática, mas como sempre acontece com esses projetos comandados 

pelos Klingons, teremos inconvenientes. Pedimos a você que nos reporte 

imediatamente, para que possamos corrigi-los. 

Tendo dúvidas, encontrando problemas, ou tendo sugestões, por favor me 

escreva. 

Querendo desistir, tem um botão para isso no novo site, no ícone MINHA 

CONTA/MINHAS ASSINATURAS. 

 

É isso. Como eu disse, este lançamento ainda é uma pálida ideia do que 

pretendo que seja o Premium. 

Vou pressionar para que tenhamos inovações e melhorias constantes nas 

próximas semanas. 

Muito obrigado pela confiança depositada em meu trabalho. 

Luciano Pires 

Um abraço. 


